BATMAN ÜNİVERSİTESİ
UZMANLIK ALAN DERSİ AÇMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde hazırlanan
tezlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Batman Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde hazırlanan tezlere
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 07/04/2019 tarih ve 30738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Uzmanlık Alan Dersi Açma ve Uygulama Esasları
MADDE 4 – (1) Uzmanlık alan dersi; yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamış
öğrencilere; danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin
aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve
değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması
ve yürütülmesi için uygulanacak olan teorik ve kredisiz bir derstir. Uzmanlık alan dersi lisansüstü
öğrencisinin, bilgi, beceri ve bilimsel tutum kazanmasını sağlar. Bu ders öğrencinin aldığı lisansüstü
programdaki zorunlu ve seçmeli ders konularının içeriğinden farklı olan bir derstir.
MADDE 5 – (1) Uzmanlık alan dersi tezli lisansüstü eğitimde danışman atandığı tarihten
itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesildiği enstitü yönetim kurulu karar
tarihine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar
yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar
yarıyıl ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. Uzmanlık alan dersi tezin kabul veya
reddedildiği yıl sonuna kadar enstitü akademik takvimi süresince her yarıyıl açılır.
MADDE 6 – (1) Uzmanlık alan dersi danışmanın tüm lisansüstü öğrencileri tarafından alınır.
Uzmanlık alan dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın, en fazla sekiz saat olarak ücretlendirilir. Bu
dersin ulusal kredisi 0, AKTS kredisi ise 6 olarak değerlendirilir. Danışman, her bir öğrenci için ayrı
ayrı en fazla iki tane, tez konuları benzer olduğunda ortak olarak bir uzmanlık alan dersi açıp
yürütebilir.
(2) Öğrenci uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam şartını
sağlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. Danışman
dersi alan öğrencinin durumunu değerlendirerek bir sonraki dönem başlamadan Başarılı (BL) veya
Başarısız (BZ) şeklinde değerlendirme tutanağı anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye
bildirir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir.
(3) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde
gösterilir. Bu dersin yaz döneminde de devam edileceği göz önüne alındığında danışmanların yıllık
izinli ve raporlu olduğu dönemlerde ücretlendirme yapılmaz.
(4) Danışmanı Batman Üniversitesi dışında olan öğrencilere uzmanlık alan dersi açılabilmesi
için, danışmanın Batman Üniversitesi’nde akademik ve idari görevli veya ilgili dönemde
lisans/lisansüstü dersleri için görevlendirilmiş olması gerekmektedir.
(5) Danışmanı birden fazla enstitü ve/veya anabilim dalında görevli ise yalnız bir anabilim
dalında uzmanlık alan dersi açabilir. Çift danışmanlık olması durumunda uzmanlık alan dersi birinci
danışman tarafından açılır.
Kabul ve Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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